Online leren met OnderwijsAdvies
Alles over e-learning en blended learning

E-learning heeft z’n intrede gedaan in de professionalisering van het onderwijs. Het grote
voordeel is dat u in eigen tempo, op een zelfgekozen plaats en tijdstip kunt werken aan de
eigen kennisontwikkeling. Deze voordelen passen zo bij de huidige tijd dat OnderwijsAdvies
inschat dat e-learning de komende jaren steeds belangrijker gaat worden. Daarom hebben
wij besloten e-learning te integreren in onze dienstverlening. Wij werken hierin samen met de
Heutink-academie. Dat is nog eens Leren & Inspireren!
Voordelen van e-learning:
 Leren en professionaliseren in uw eigen tempo
 Op een zelfgekozen plaats
 Op een moment dat het u goed uitkomt
 Tegen lage kosten
blended learning
=
f2f + e-learning
Blended learning
Om de stap te maken van basiskennis naar verdiepte kennis en de toepassing in de praktijk
kunt u e-learning combineren met face2face leren. Dit noemen we blended learning. Kennis
leren kunt u voor een deel doen via e-learning. Voor de ontwikkeling van vaardigheden en
attituden heeft u echter anderen nodig. Bovendien kunt u ook leren van anderen waardoor
de kennis zich verdiept en u leert wat bij u past. Een e-module kan dus een vervolg krijgen in
een face2face training. Dit kan een open inschrijftraining zijn van OnderwijsAdvies maar ook
een teamtraining bij u op school.
Teamleren en blended learning
U kunt individueel leren maar u kunt ook leren als team. Teamleren is vaak een belangrijk
onderdeel van een schoolontwikkelingstraject. Door samen te leren en te leren van en met
elkaar kunt u als team werken aan de ontwikkeling van het onderwijs op uw school. Blended
learning is een waardevol onderdeel van een schoolontwikkelingstraject. Door te starten met
een e-module kunt u snel de basiskennis verwerven of opfrissen. Daarna vindt verdieping en
toepassing plaats in een face2face training bij u op school.
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Brug naar de praktijk
Door blended learning wordt een brug naar de praktijk gemaakt en weet u zeker dat de
opgedane kennis goed zal landen in uw situatie. Zo verhoogt u enerzijds het rendement
van uw professionalisering en werkt u anderzijds kostenbewust!
Toegang tot ruim tachtig e-modules kost € 7,50 per maand (of € 75,- per jaar)
Wilt u gebruikmaken van e-learning? Ga naar de website onderwijsadvies.nl en bestel
via de webshop één van de e-modules (maakt niet uit welke). Lees de instructie:
• U krijgt namelijk niet alleen toegang tot één e-module, maar álle modules in de map
Primair Onderwijs. Dat willen zeggen: u kunt ruim 80 e-modules, webinars en
essentials volgen.
• Tijdens het bestelproces kunt u kiezen voor het aantal maanden dat u gebruik wilt
maken van de e-modules. Als dat 6 maanden is, bestelt u het product in de webshop
6x. U betaalt dan 6 x € 7,50 = € 45,• Een jaar gebruikmaken van de e-modules kost € 75,-. Dat is gelijk aan 10 maanden.
Als u het product 10x bestelt kunt u er een jaar gebruik van maken. Als u de periode
wilt verlengen na een jaar neem dan contact op met het
cursusbureau@onderwijsadvies.nl
• U betaalt met Ideal en ontvangt, na circa een week, een inlogcode van het
cursusbureau.
Welke modules biedt OnderwijsAdvies?
De modules die OnderwijsAdvies aanbiedt zijn gevalideerd (*) - of ter validatie
aangeboden - bij het Registerleraar. Hieronder ziet u enkele voorbeelden:
Een hoogbegaafde leerling, wat nu?*

Intervisie *

Begrijpend lezen*

Leren zichtbaar maken - John Hattie*

21e

Meervoudige Intelligentie*

Eeuwse vaardigheden, de basis*

Communiceren met kinderen*

Sociaal-emotioneel: de basis

Coöperatief leren*

De basis van Taal op Maat

Digibord voor kleuters deel 1*

Bekijk alle 80 modules!(pdf)

Aanmelden e-learning
Als u voor meerdere personen een abonnement op e-modules wilt bestellen, stuur dan
een mail naar het cursusbureau@onderwijsadvies.nl en vermeld daarbij de namen,
inclusief de e-mailadressen voor wie u een abonnement op e-modules wilt aanvragen. U
ontvangt dan een factuur.
Kosten
E-learning
Blended learning

€ 7,50 per maand per deelnemer
Maatwerk

Op de site van OnderwijsAdvies vindt u meer informatie over online leren. Neem voor
meer informatie contact op met Leonie van Veen: l.vanveen@onderwijsadvies.nl.
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